
A era da aceleração

Na economia 
interligada é preciso 
que se olhe o todo 
para entender como 
o Brasil chegou nessa 
situação

A crise da dívida ex
terna dos anos 1980 
foi crucial para o 

desarranjo geral que se 
agravou mais ainda com a 
inépcia da classe política no 
poder. O país viveu à base 
de estimulantes monetários 
atraindo o capital especu
lativo enquanto o potencial 
produtivo da economia real 
ia se esvaindo. Não foi só a 
classe política que armou 
isso, mas ela poderia ter 
sido menos destrutiva. 

O ocidente optou por vi
ver da finança e transferiu 
as fábricas para a Ásia, ge
rando as bolhas e incertezas 
e os Bancos Centrais se 
tornaram os guardiões do 
mercado financeiro, crian
do dinheiro para absorver 
os encalhes. Enquanto isso, 
o Brasil tomava emprestado 
engordando a dívida, en
colhendo a indústria, per
dendo empregos, e a classe 
política alheia, deixando o 
tempo passar. 

Desgraça e caos se afigu
ram como o trunfo ao qual 
se apegam aqueles que 
querem o poder para si em 
2022, mas não para o bem 
do país e sua população, e 
com certeza continuarão 
pactuando com aqueles 
que veem o Brasil como o 
grande pasto de engorda 
e sobrevivência de seus 
interesses. Vivemos a era 
da aceleração que parece 
encurtar o tempo e acelerar 
como dominó as conse
quências das decisões dos 
seres humanos, e nada fica 
oculto. 

Em meio à crise, grande 
parte das pessoas conti
nua vivendo com a usual 
displicência que arrastou o 
mundo à beira do abismo. 
A pandemia está abalando 
a economia e as finanças 
dos países e dos seus 
habitantes. As estruturas 
forjadas pelo intelecto frio 
e calculista, em oposição 
às leis naturais, estão aba
ladas. A contaminação do 
vírus existe mesmo e exige 
cuidados, mas há também a 
utilização política do vírus 
com propósitos eleitoreiros 
e geopolíticos como num 
estado de guerra. 

Além disso, também es
tamos diante da prometida 
grande colheita de tudo 
que a humanidade semeou. 
A questão não é ficar em 
casa, mas fugir das aglo
merações. Adotouse uma 
política errada de comuni
cação com base no medo, o 
que gera atos de rebeldia. O 
mais correto seria a comu
nicação de conscientização 

de forma a fazer com que 
cada pessoa se preocupasse 
consigo mesma e com o pró
ximo. Questão de saúde não 
é palco para politicagem.

A vulnerabilidade fiscal já 
existia antes da pandemia. 
O país foi deixando de pro
duzir, as despesas subiram, 
o PIB não crescia, taxas de 
juros altas, a arrecadação 
exigia aumento dos impos
tos. O Brasil tem andado 
para trás na saúde, educa
ção, desenvolvimento. Sem 
condição de competir com 
os importados, fábricas 
fecharam. 

Os avanços da tecnologia 
decorrem de descobertas 
sobre as leis da natureza; 
o ser humano, em si, não 
cria nada. 

Tudo na natureza foi dis
posto para o bem e o pro
gresso da humanidade; é 
justo que se aufiram ganhos 
com esse trabalho, mas os 
indivíduos, em sua sede 
de poder e cobiça, querem 
se utilizar das descobertas 
para dominar os outros. Há 
um embate, uma questão 
difícil e os EUA estão se 
fragilizando por dentro com 
a perda da força de vontade 
do povo. Na China é diferen
te; a força do querer parte 
do Estado que impõe a sua 
vontade.

Os países que fecharam 
fábricas trocaram produção 
e empregos por manufatu
ras com preços menores. 
Agora, na crise, percebem 
que não seguiram o melhor 
caminho, pois fragilizaram 
a economia real. Os seres 
humanos estão perdendo a 
força de vontade como se 
fossem robôs, facilitando 
a manipulação do cérebro, 
do jeito que os adeptos 
do Estado forte gostam. 
Perdemse as individua
lidades e diversidades; o 
avanço técnico encobre o 
inevitável declínio ético da 
humanidade.

Veja o que fizeram com as 
novas gerações no Brasil. 
Elas deveriam ter recebi
do da família e da escola 
o enraizamento de valores 
éticos e saberes que lhes 
permitiriam agir de forma 
construtiva e beneficiadora 
das condições de vida; mas 
estão sem força de vontade. 
É preciso ouvir a voz inte
rior, a intuição e se pôr em 
movimento. Ao se afastar 
do bem, o ser humano se 
torna acessível às influên
cias destrutivas, passando a 
fazer o jogo dos inimigos da 
Luz, de forma consciente ou 
não, semeando ruína e de
cadência, impedindo o de
senvolvimento espiritual, 
próprio e da humanidade.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.
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Pesquisa desenvolvida pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), mostra que o 
percentual de famílias com dívidas voltou a 
subir e chegou a 66,5% em janeiro, superan
do a taxa de dezembro (66,3%). Isso é reflexo 
também sobre o fim do auxilio emergencial, 
desemprego, aumento dos custos dos ali
mentos e inflação em elevação. Diante deste 
cenário, muitas pessoas optam por realizar 
empréstimos para pagar dívidas com cartão 
de crédito, cheque especial, empréstimos, 
carnês de loja, prestação do carro e até o 
velho cheque prédatado. 

Um empréstimo mal planejado pode “ar
rasar” com a vida financeira de quem já está 
em um momento frágil nas suas finanças. A 
melhor forma de evitar prejuízos financeiros 
nesse momento é detalhar o motivo do em
préstimo, conhecer as condições oferecidas 
pelo mercado e ter, porque não, um plano 
B para fazer um dinheiro extra. Confira 
um roteiro com cinco perguntas que uma 
pessoa deve avaliar antes de solicitar um 
empréstimo no mercado financeiro.  
 1) É urgente?  Saber o motivo para pe

gar dinheiro emprestado é essencial. 
Pedir um empréstimo para aproveitar 
a oportunidade de viajar com a turma 
do trabalho pode não ser a escolha 
mais sensata para o seu bolso. Um 
empréstimo custa caro.

 2) De quanto e-xa-ta-men-te você 
precisa?  Não é incomum que quem 
precise de um empréstimo, acabe 
voltando da instituição financeira com 
mais crédito do que precisava. Isso 
pode acontecer por vários motivos: 

	 •	Atingimento	de	metas	do	atendente	
da instituição financeira, que acaba 
dando aquela “incrementada” na 
proposta;

	 •	Juros	mais	baixos	a	partir	de	x	reais	
(outro incentivo para um “upgrade” 
no valor inicial); Pouco impacto 
desse dinheiro a mais na prestação 
apresentada; 

	 •	Oportunidade	de	satisfazer	desejos	
reprimidos;

  A orientação que vale ouro aqui é sa
ber exatamente de quanto é preciso 
e se manter firme, mesmo quando as 
“tentações” vierem. 

 3) É possível fazer dinheiro de outra 
forma? - Todos temos nos nossos 
armários coisas que não usamos mais 
e que poderiam resultar em algum 
dinheiro interessante. Plataformas e 
apps de desapego funcionam de forma 
prática e eficiente: boas fotos, medidas 
detalhadas, preço atraente e retorno 
rápido às mensagens dos interessados 
costumam ser o suficiente para fazer 

O Indicador Antecedente de Emprego 
(IAEmp) da Fundação Getulio Vargas (FGV) 
divulgado ontem (8) caiu 5,8 pontos em 
março, para 77,1 pontos, menor nível des
de agosto de 2020 (74,8 pontos), em uma 
escala de zero a 200. Em médias móveis 
trimestrais, o IAEmp caiu em 2,8 pontos, 
para 81,2 pontos. O IAEmp busca antecipar 
tendências do mercado de trabalho com 
base em entrevistas com consumidores e 
com empresários dos serviços e da indústria.

“Em março, o IAEmp manteve sua traje
tória de queda de forma mais intensa. Essa 
tendência de piora dos indicadores de mer
cado de trabalho em 2021 são justificadas 
pelo agravamento do quadro da pandemia 
e as consequentes medidas restritivas. O 
retorno para um caminho de recuperação 
ainda depende da velocidade do programa 
de vacinação e da melhorada atividade 

econômica”, disse, em nota, o economista 
da FGV IBRE Rodolpho Tobler.

O Indicador Coincidente de Desemprego 
(ICD) caiu 0,2 ponto para 99,1 pontos. O 
ICD, que mede a percepção do consumidor 
sobre o desemprego, é medido em uma es
cala invertida de 200 a 0, em que, quanto 
maior a pontuação, pior é o desempenho.

“O ICD ficou relativamente estável em 
março, mas é importante considerar o ele
vado patamar que o indicador se encontra. 

O resultado sugere que a taxa de desem
prego deve se manter em níveis historica
mente altos no primeiro semestre de 2021 e 
ainda sem perspectiva de melhora no curto 
prazo. Com o andamento da vacinação, os 
números podem ser mais positivos, ou me
nos negativos, na segunda metade do ano”, 
afirmou o economista (ABr).

A pandemia do novo 
Coronavírus e o dis
tanciamento físico 

alteraram de maneira signi
ficativa a rotina e o ambiente 
de negócios, e com isso, as 
incertezas em decorrência 
desse período abalaram pro
fundamente o estado mental 
dos brasileiros. 

Pensando nisso, a Tropos
lab, empresa especializada 
em inovação, em parceria 
com a UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais), 
realizou um estudo pioneiro 
no Brasil sobre a saúde men
tal dos empreendedores em 
tempos de pandemia. Fo
ram obtidas 653 respostas 
de quase todos os estados 
brasileiros. A pesquisa ob
servou que 51,1% dos em
preendedores tiveram a vida 
afetada pela pandemia, mas 
que se sentem bem a maior 
parte do tempo, enquanto 
24,9% dos empreendedores 
afirmaram que foram muito 
afetados. 

A necessidade do acompa
nhamento e cuidados com 
a saúde mental e início do 
uso de medicamentos, como 
antidepressivos, ansiolíticos 

A pesquisa observou que 51,1% dos empreendedores tiveram a 
vida afetada pela pandemia. 

O carro elétrico mais 
vendido em 2021

 
Vivaldo José Breternitz (*)

 
Embora os números não 

sejam totalmente confiáveis, 
desde 2018, o Tesla Model 3 é o 
automóvel elétrico mais vendido 
no mundo, totalizando cerca de 
700 mil unidades. 

Mas 2021 começou com 
uma surpresa: enquanto foram 
vendidas cerca de 35 mil Tesla 
Model 3 em janeiro e fevereiro, 
o Hong Guang, um pequeno 
veículo chinês, teve 56 mil uni
dades vendidas. 

O Modelo 3 fabricado na China 
custa a partir de US$ 39 mil, 
contra os US$ 4.500 do Hong 
Guang, que tem autonomia de 
170 quilômetros, velocidade 
máxima de 100 km/h, e pesa 650 
quilos. São carros diferentes, o 
que leva a preços diferentes: a 
autonomia do modelo básico do 
Tesla chega a 400 quilômetros, 
sua velocidade máxima é 225 
km/h e pesa 1.600 quilos, sendo 
maior e mais confortável. 

O carrinho é produzido por 
uma estatal chinesa, a Wuling, 
em parceria com a General 
Motors; essa parceria indica 
que a empresa americana deve 
estar buscando ganhar experi
ência para, em seguida, atacar o 
mercado americano e como tem 
sido	comentado,	o	europeu.	Já	
a Tesla, segue expandindo sua 
capacidade de produção e, ao 
que consta, preparando o lança
mento de um veículo compacto. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Como a pandemia afetou 
a saúde mental dos 

empreendedores brasileiros
Nos últimos anos, a saúde mental dos empreendedores tem sido um tema pouco presente no ambiente 
científico. São raros os estudos produzidos que relacionam a saúde mental ao empreendedorismo
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ão de depressão (10,4% para 
mulheres e homens 3,4%).  

O relatório afirma ainda, 
que 80% dos empreende
dores apresentam níveis 
baixos de estresse, ansie
dade e depressão, enquanto 
cerca de 4 a 6% apresentam 
níveis severos dos mesmos 
sintomas. Desses, 13,8% dos 
respondentes disseram que 
já receberam diagnósticos de 
depressão, enquanto 50,7% 
disseram que receberam 
diagnóstico de ansiedade 
ao longo de suas vidas. Os 
estados de São Paulo, Goiás 
e Distrito Federal foram os 
que mais apresentaram fre
quência em sintomatologia 
alta, o que poderia apontar 
para níveis de sofrimento 
psicológico mais altos.  

“O levantamento desses 
dados é muito importante, 
pois a partir deles novas pes
quisas sobre a saúde mental 
do empreendedor poderão 
ser geradas, o que abre por
tas para a discussão e sensi
bilização da importância do 
desenvolvimento saudável 
no ambiente de negócios”, 
finaliza Mendonça. Fonte: 
(https://troposlab.com).

ou ambos nesse período, foi 
relatada por 15,6% dos en
trevistados. De acordo com 
Marina Mendonça, sócia e 
diretora de cultura e times 
da Troposlab, a percepção 
de incerteza, a autoeficácia 
e o tipo de negócio afetaram 
diretamente a saúde mental 
do empreendedor durante 
a crise. 

“Os sintomas de ansie
dade, depressão e estresse 
aumentam à medida que 
o rendimento familiar cai, 
ainda que com força pe

quena. Mas quanto mais o 
empreendedor percebe que 
possui estratégias pessoais 
para lidar com os desafios 
trazidos pela pandemia, 
menores são os seus níveis 
de sofrimento mental”. Os 
resultados encontrados 
apontam que as mulheres 
apresentam maior inten
sidade de sintomas para 
ansiedade (28,5%), quando 
comparadas aos homens 
(22,2%), estresse (5,36%) 
e nos homens (5,22%) e, 
também, maior prevalência 

Indicadores de mercado de trabalho 
mantêm tendência de piora

Cinco perguntas que você precisa 
responder antes de pedir um empréstimo

Um empréstimo mal planejado pode “arrasar” 
com a vida financeira de quem já está em um 

momento frágil nas suas finanças.

sobrar espaço dentro de casa e renovar 
aquela energia parada que as coisas 
sem uso, carregam. 

  Não desanime se o resultado da venda 
não for o suficiente para substituir o 
pedido de empréstimo. Esse dinheiro 
extra certamente ajudará a diminuir o 
valor total do pedido, e quanto menos 
dinheiro for solicitado ao banco ou 
instituição financeira, menos juros 
você pagará e mais rápido quitará esse 
contrato. 

 4) São as melhores taxas de condições 
de mercado, de verdade? - Opções 
mais baratas em geral já foram pes
quisadas? Crédito consignado (com 
ou sem garantia), refinanciamento 
de bens (casa ou carro), antecipação 
do IR ou 13o salário, e empresas es
pecializadas em negociação de dívidas 
devem fazer parte da pesquisa. 

  Lembrese de, ao comparar as propos
tas no mercado, sempre considerar o 
mesmo montante e valor. Conhecer o 
CET (Custo Efetivo Total), que obri
gatoriamente deve constar de forma 
clara nos contratos e apresenta todos 
os custos e taxas envolvidos na ope
ração, também é altamente indicado. 

 5) Tem boas referências? - Nunca 
foi tão fácil tirar referências de uma 
empresa: Procon, Reclame Aqui e 
fóruns específicos na internet certa
mente ajudarão na tomada de decisão 
por determinada empresa. Além das 
referências, vale abrir o olho para 
solicitações de pagamento antecipado 
como para “análise de cadastro” ou 
“liberação antecipada de valores”. Isso 
é prática abusiva e a empresa que faz 
esse tipo de proposta merece o registro 
de um Boletim de Ocorrência (BO) e 
denúncia no Procon. 

(*) - Formada em administração de empresas, é certificada 
internacionalmente pelo ICF (Instituto Coach Financeiro) 

com Especialização em Planejamento Financeiro Pessoal 
pela GFAI (Academia de Planejamentos Financeiros). 

(https://carolstange.com.br). 
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